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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 20 januari 2015
Portefeuillehouder:
mevrouw N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:
mevrouw P.G. Dik-Roetert
Doorkiesnummer:
0592 - 266 705
E-mail adres:
p.g.dik@tynaarlo.nl
Bijlagen:
e
- 1 wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 (bijgevoegd)
Onderwerp
Vaststellen van de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.
Gevraagd besluit
e
De 1 wijziging op de legesverordening 2015 vaststellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeente heft verschillende belastingen en leges. Deze heffingen vinden plaats op basis van
verordeningen. De tarieven voor 2015 van rijbewijs- en reisdocumenten zijn eind december 2014 door het Rijk
vastgesteld. Door de (minimale) tariefswijziging door te voeren wordt bijgedragen aan het kostendekkend
maken van de leges
Waarom komen we nu met dit voorstel?
e
De 1 wijziging op de legesverordening 2015 moet worden vastgesteld om de leges van rijbewijs en
reisdocumenten op te kunnen leggen tegen de nieuwe maximumtarieven. Het Rijk heeft de tarieven laat
vastgesteld.
Wat ging er aan vooraf
Tijdens de raadsvergadering van 25 november 2014 is de legesverordening 2015 vastgesteld met nog de oude
tarieven voor rijbewijs- en reisdocumenten.
Het onderdeel kinderopvangregistratie is in Titel 1, Hoofdstuk 15, artikel 1.15.5 tot en met 1.15.6.4 opgenomen.
Zoals het er nu staat zijn 1.15.6.2 en 1.15.6.4 met elkaar in tegenspraak. Wat geldt is dat alleen voor de
weigering van registratie van peuterspeelzalen geen leges in rekening worden gebracht.
A. De tarieven van het rijbewijs en reisdocumenten zijn door het Rijk vastgesteld. De tarieven in de 1
wijziging zijn overgenomen en afgerond op € 0,05 naar beneden.

e

B. Om meer duidelijkheid te scheppen moet artikel 1.15.6.3 gewijzigd worden. De tekst moet zijn: Voor
een weigering registratie van peuterspeelzalen worden geen leges in rekening gebracht.
Hoe informeren we de inwoners?
De vaststelling van de verordening zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt, zodat zij, wettelijk
gezien, in werking treden.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De ingangsdatum van de verordening geldt vanaf het moment van bekendmaking
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